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Nr.
crt.

Nr.
înregistrare

la CD

Denumirea iniţiativei legislative sau a 
problemei înscrise pe ordinea de zi şi 

menţionarea raportorilor

Competenţa CD 
potrivit art.75 
din Constituţie

Data sesizării 
comisiei

Scopul 
sesizării

Termen de 
soluţionare

0 1 2 3 4 5 6
1. PLx 16/2020 Proiect de Lege privind acceptarea 

amendamentelor adoptate la cea de-a 12-a 
sesiune a Adunării Generale a Organizaţiei 
Interguvernamentale privind transporturile 
internaţionale feroviare (OTIF), desfăşurată la 
Berna în perioada 29-30 septembrie 2015, la 
Convenţia privind transporturile 
internaţionale feroviare (COTIF) şi anexele D 
(CUV), F (APTU) şi G (ATMF), semnată la 
Berna, la 9 mai 1980

Prima Cameră 
TAC: 1.04.2020

17.02.2020 Raport 27.02.2020

Parlamentul României
Camera Deputaţilor
Comisia pentru transporturi si infrastructura
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2. PLx 76/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.81/2019 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.115/2011 privind 
stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea 
Guvernului, prin Ministerul Finanţelor 
Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de 
emisii de gaze cu efect de seră atribuite 
României la nivelul Uniunii Europene, 
precum şi pentru instituirea unei scheme de 
ajutor de stat privind sprijinirea 
întreprinderilor din sectoarele şi sub-
sectoarele expuse unui risc important de 
relocare ca urmare a transferului costului 
emisiilor de gaze cu efect de seră în preţul 
energiei electrice

Cameră 
decizională

2.03.2020 Aviz pentru 
Com. 

Economică 
Com. Buget,
Com.Mediu

10.03.2020

3. PLx 84/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr.11/2020 privind 
stocurile de urgenţă medicală, precum şi unele 
măsuri aferente instituirii carantinei
- Raportor: 

Cameră 
decizională

2.03.2020 Aviz pentru 
Com. Sănătate 
Com. Apărare

10.03.2020

4. PLx 97/2020 Proiect de Lege privind respingerea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.7/2020 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
de urgenţă nr.39/2018 privind parteneriatul 
public-privat şi pentru stabilirea unor măsuri 
privind investiţiile publice

Cameră 
decizională

9.03.2020 Aviz pentru 
Com. Industrii 
Com. Juridică

17.03.2020
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5. PLx 109/2020 Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.12/2020 privind 
instituirea cadrului legal pentru acordarea 
unor ajutoare de stat individuale de salvare

Cameră 
decizională

24.03.2020 Aviz pentru 
Com. Buget

8.04.2020

6. COM(2020)27
Comunicare a comisiei către parlamentul 
european și consiliu pregătirea conferinței 
privind viitorul europei

7. COM(2020)65
CARTE ALBĂ Inteligenţa artificială - O 
abordare europeană axată pe excelenţă şi 
încredere

8. COM(2020)66

Comunicare a comisiei către parlamentul 
european, consiliu, comitetul economic și 
social european și comitetul regiunilor o 
strategie europeană privind datele

9. COM(2020)67

Comunicare a comisiei către parlamentul 
european, consiliu, comitetul economic și 
social european și comitetul regiunilor 
conturarea viitorului digital al europei

PREŞEDINTE
Marius Bodea
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